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264. 

USTf\Wł\ 

z dnia ·11 kwietnia 1919 r. 

o ,'zeczowych świadczeniach wojennych.' 

F\rt. '1. Z chwilą wybuchu wojny lub z chwilą zarządzenia bądż to 
ogólnej, bądź częściowej mobilizacji ma państwo na czas trwania wojny pra
wo żądania od ludności świadczeń wojennych, a w szczególności odpłatne
go odstępywania 'na rzecz państwa własności lub prawa użytkowania rucho
mości i nieruchomości bezpośrednio lub pośrednio potrzebnych dla celów 
zaopatrzenia armji i obrony państwa. 

\ 
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f\rt. 2. Wprowadzenie obowiązku świadczeń wojen nych, ustanowienie 
terminu pOwstania i ustania rzeczowego obowiązku, jak również oznaczenie 
przedmiotów, podlegaj ących obowiązkowemu świadczeniu, następuje na sku
tek wspó lnego rozporządzen ia Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spra w 
Wewnętrznych. Rozporządzeni e to musi być podane do wiadomości po
wszechnej. 

f\rt. 3. W razie ustanow ie nia obowiązku świ adczeń wojennych może 
Rada Ministrów wydać zakaz wywozu poza gra nice pa ństwa ruchomości, 
podlegających świadczeniom wojennym i poddać obrót temi przedmiotami 
wewnątrz kraju kontroli rządowej. 

f\rt. 4. Od obowiązku świadcze ni a wolne są budynki ' kościołów, ka
plic i domów modlitwy wszystk ich wyznań wraz ze zn ajdującemi się w nich 
przedmiotami kultu religijnego, muzea publiczne, zabytki sztuki i kultury 
znajdujące się pod opieką państwa, oraz wszelkiego rodzaju przedmioty 
i pomieszczenia, służące do zaspokojenia niezbędnych potrzeb osobistych 
lub do wykonania zawodu posiadacza i jego rodziny. Szpitale i zakłady 
zdrowotności publicznej podlegają św i adczeniu jedynie dla celów sanitarno
wojskowych i za zgodą Ministerstwa Zdrowia Publicznego. 

f\rt. 5. Po ogłoszeniu obowiązku świadczeń wojennych (art. 2) wszyst
kie osoby prawne i fizyczne obowiązane do świadczeń wojennych mają 
na wezwanie właściwej władzy administracyjnej zeznać deklarację z przyto
czeniem szczegółowych danych co do ilości i miejsca znajdowania się bę
dąl) c:h w ich posiadaniu przedmiotów, wymienionych w rozporządzeniu, 
przewidzianem wart. 2. 

f\rt. 6. Zażądanie świadczeń wojennych następuje w drodze nakazów 
rekwizycyjnych, wydawanych przez właściwe urz ędy administracyjne na pod
stawie zapotrzebowań, wystawionych przez władze wojskowe po myśli art. 
7-go. Gdzie władze rządowe administracyjne jeszcze nie są zorganizowane
zażądanie świadczeń nastąpić może na zasad zie nakazów rekwizycyjnych 
władz wojskowych za pośrednictwem urzędu gminnego. 

f\rt. 7. Prawo wystawiania . z apotrzebowań należy wyłącznie do Mini
stra Spraw Wojskowych oraz do upoważnionych przez niego organów woj
skowych. 

f\rt. 8. . Władze administracyjne mają prawo żądania w razie potrzeby 
pomocy wojskowej celem spełnienia nakazów rekwizycyjnych w myśl prze

-pisów o użyciu wojska do pomocy władzom cywilnym. 

f\rt. 9. Wynagrodzenie za świadczenia wojenne ma być z reguły bez
zwłocznie gotówką wypłacone po cenach ustalonych przez Ministerstwo 
Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu i innemi inte
resowanemi Ministerstwami, a to na podstawie opinji, wydanej przez repre
zentacje organizacji rolniczych, rękodzielniczych, handlowych i przemy
słowych. 

f\rt. 10. W razie niemożności natychmiastowej zapłaty, posiadacze 
przedmiotów świadczeń otrzymują kwity rekwizycyjne według wzoru usta
lonegoprzez Ministerstwo Spraw Wojskowych. Wypłatę należności z kwi
tów rekwizycyjnych uskutecznia intendentura najbliższego wojskowego okrę
gu generalnego. 

W razie nieuskutecznienia zapłaty, nikt nie może być pociągnięty do 
spełnienia obowiązku świadczenia woj~n nego. j eżeli mu nie zostanie wr~· 
czony kwit rekwizycyjny. 
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Zgłoszenie kwitów rekwizycyjnych, względnie należności z tytułu usku
tecznionych świadczeń wojennych winno nastąpić pod rygorem ·utraty pre
tensji najdalej w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia ustania powszechnego obo
wiązku doświadczeń wojennych (art. 2). " 

l\rt. 11. 'Właściciel przedmiotów świadczenia wojennego, który zapła
ty za swoje świadczenia nie otrzymał lub z jakiegokolwiek powodu czuje 
się pokrzywdzonym, ma prawo zaż a l enia w terminie miesięcznym do Okrę
gowej Komisji Rekwizycyjnej przy Dowództwie Okręgu_ Wojskowego, a od 
decyzji tej osta tniej służy również w ciągu miesiąca prawo odwołania się 
do Głównej Komisji Rekwizycyjnej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. 

Przedstawicielowi Ministerstwa Spraw Wojskowych w Komisji Okręgo
wej wolno się sprzeciwić w uchwale tej Komisji, a wówczas sprawa z urzę
du musi być przedłożona Głównej Komi sj i. 

Od orzeczenia Komisji Główrlej niema dalszego środka prawnego. 

l\rt. 12. Komisje Rekwizycyjne urzędują w następującym składzie: 

a) Komisja Okręgowa składa się z 6-ciu członków pod przewodnic
twem sędziego miejscowego sądu okręgowego, a w braku na 
miejscu takiego sądu - sędziego pokoju, względnie sędziego po
wiatowego przy udziale po 1 przedstawicielu Ministerstw Spraw 
Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Skarb u i 2 przedstawicieli 
miejscowego powiatowego organu samorząd-nego. W razie rów
ności głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

b) Komisja Główna składa się z 5-ciu członków pod przewodnictwem 
sędziego, delegowanego przez Sąd Najwyższy, przy udziale przed
stawicieli Głównej Intendentury Wojskowej Ministerstwa Skarbu, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz n) C: ~1 oraz delegata zamianowanego 
przez Sejm. 

Porządek mianowania przewodniczących i członków Komisji Rekwizy
cyjnej oraz tryb Rostępowania w Komisjach Rekwizycyjnych określony 
będzie w pr~episach wykonawczych do ustawy niniejszej. 

l\rt. 13, Wszelkie roszczenia i spory z tytułu wykonania obowiązku 
świadczeń wojennych wyjęte są z pod orzecznidwa sądów cywilnych i po
dlegają załatwieniu wyłącznie w myśl niniejszej usta wy. 

I\rt. 14. Wszelkie akty, dowody i cała bez wyjątku korespondencja 
w przedmiocie świadczeń wojennych wolne są od opłaty skarbowej. 

l\rt. 15. vsoby, winne uchylenia się od obowiązku świad ..: . e ·\ wo
jennych lub niezłożenia deklaracji wart. 5 wspomnianej lub złożenia de
klaracji ze stanem faktycznym niezgodnej, próCz konfiskaty prz~dmiotów 
podlegających obowiązkowemu świadczeniu, będą ukcran e P z władze ad
ministracyjne karą aresztu do l -go roku , lub grzywną <lO mk. polskIch 
100.000. 

Kary te nak'adać będą władze administracyjne powiatowe. C d omo
czenia karnego służy prawo odwolania si ę do Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych w terminie 14-to dniowym od dnia zawiadomienia o treści orzeczenia 
karnego. 

Przeprowadzanie rekwizycji, względnie żądanie lub pobranie świadcze ń 
przez organy cywilne lub woj skowe z pominięciem przepisów tej ustawy, 
będą niezależnie od postępowania dyscyplinarnego karane, jako nadużycie ·~ 
władzy urzędowej po myśli ustawy karnej. 

l\rt. 16. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw 
Wojskowyc:, w po ro lunieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

,. 
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f\rt. 17. Ustawa mnI ejsza wchodzi w życ i e z dniem jej ogłoszenia 
obowiązuje - prowi zoryczn ie na czas jednego roku. 

Z chwi l ą wejści a w ż y cie niniejszej ustawy tracą moc prawną wszyst
kie inne ustawy i przepisy w przed m ioci e rekwizycj i i świadcze ń wojen
nych, a to o ile chodzi o rekwizycje i świadczenia wojen ne, które mają być 
zarządzone od chwi li wejścia w ży cie tej , ustawy. 

Marsza łek : 

TrąmpczY/ISki 

Za Prezydenta Ministrów 
Min is ter Spraw Wewnętrznych : 

- S . Wojciechowski 

Za Mini stra Spraw Wojskowych: 
lvf ajewski 

265. 

USTł\Wł\ 

z dnia 11 kwietn ia 1919 r. 

o utworzeniu Głównego Urzędu Zaopatrywania f\rmji. 

f\rt. 1. Przy Ministerstwie Spraw Wojskowych utworzony zostaje 
n Główny Urząd Zaopatrywania Armji". 

f\rt. 2. Główny Urząd Zaopatrywan ia Armj i: 
1) ze środkow l:j e i - po krywa ogól ne za potrzebowanie armJI, tworzy 

i utrzymuje w tym celu łączność z przemyslowemi siłami kraju 
oraz prowadzi potrzebną statystykę ; 

2) pomaga dostawcom w ot rzymaniu surowców, półfabrykatów 
i innych artykułów , potrzebnych do wykonania zamówień; doko
nywuje tego ewentualnie przy pomocy organów rządowych spe
cjalnie do tych celów powolanych; 

3) współdziała w uruchomieniu i rozwinięciu przemysłu krajowego 
dlą potrzeb armji ; 

4) rozdziela zamówienia armji pom iędzy poszczególne wytwórnie 
krajowe; 

5) w m i arę konieczności i w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
i Ministre m Spraw Zagran icznycn rozdziela zamówienia pomiędzy 
fabryki zagraniczne i zawiera z niemi w imieniu rządu umowy 
na dostawy; 

6) przygotowuje i zawiera umowy z poszczególnymi dostawcami, 
a także dokonywa z nimi rozrachunków; . 

7) finansuje i subwencjonuje przedsiębiorstwa pracujące na potrze-
by armji; . p 81 uzyskuje od rządu kredyty niezbędne do wykonania zamówień; 

9 dozoruje wykonanie zamów ień; 
10 organizuje i zakłada nowe wytwórnie wojskowe I zarządza niemi. 


